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Zástupci Společenství obcí Podkrkonoší zahájili diskuzi o další spolupráci mezi obcemi 

 

 

Historicky první společné setkání starostů, místostarostů, zastupitelů a dalších zástupců obcí z území 

Společenství obcí Podkrkonoší se konalo ve čtvrtek 16. dubna podvečer v příjemných prostorách 

Penzionu U Skutilů v Pilníkově. 

 

Program zahájil Petr Hrubý, předseda Společenství obcí Podkrkonoší (SOP) a starosta obce Vítězná, 

který zároveň provázel celou akcí. Kromě odpadů byl program zaměřen i na bilanci činnosti SOP za 

poslední tři roky, kterou představila Lucie Žďárská. Pro nové starosty a zástupce obcí byla popsána „v 

kostce“ činnost Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

 

Jádro celého setkání bylo především seznámení přítomných s příspěvkem na téma „Řešení 

odpadového hospodářství v obci“, které zahájil svým výstupem Dr. Ing. Richard Veselý, vedoucí 

oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí na Krajském úřadě. Pomocí prezentace 

nastínil dotační možnosti Královéhradeckého kraje v oblasti odpadového hospodářství a představil 

některé schválené projekty z let 2013 a 2014. 

 

Jako další se ujal slova JUDr. Ing. Emil Rudolf, externí expert Krajského úřadu, který seznámil 

přítomné s novinkami v oblasti legislativy odpadového hospodářství. Uvedl, že na stránkách 

www.mzp.cz jsou veškeré aktuality a na www.mvrcr.cz – vzor obecně závazné vyhlášky pro odpadové 

hospodářství. Dále informoval o existenci plánu odpadového hospodářství, který má platnost 10 let a 

byl vytvořen na období 2014–2024 a na nějž budou navazovat krajské plány. 

 

Po jednotlivých prezentacích se plynule přešlo k plánované diskuzi a následně jeden starosta po 

druhém informoval o konkrétních způsobech likvidace odpadů v obci. Mimo jiné se přítomní 

zamýšleli nad budoucností Společenství obcí Podkrkonoší a možnými projekty. „Dnešní diskuze byla 

pro další směřování činnosti SOP poměrně zásadní. Ukazuje se, že problematika odpadů je jedním 

z hlavních témat, které obce a jejich starosty spojují,“ vysvětluje Petr Hrubý, předseda SOP a starosta 

obce Vítězná. „Společná setkání tohoto druhu jsou velmi důležitá nejen z pohledu získávání informací 

na určité téma, ale i z potřeby tmelení kolektivu a předávání si cenných zkušeností v oblasti veřejné 

správy,“ uzavírá Petr Hrubý. 

 

 

Lucie Žďárská 

za Společenství obcí Podkrkonoší 
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